اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
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آزمون شماره 1
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زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
دفترچـــــــــــــه ســـــــواالت

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 1
گروه مولفان

 .1سروش مرادی

 .2محمد شاکری

 .3حامد باتقوا

تعداد سواالت در هر فصل
ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 17

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

آنالیز دقیق سواالت
ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای تابستون –  04سوال

Limootoorsh.com
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

آزمون زیست شناسی لیموترش
تطابق با کنکور 69

مقدمه تحلیل
سالم خدمت همه کنکورهای تجربی 69

باالخره تموم شد همه استرس و دغدغه و ساعت مطالعه و ....

درودی دیگر به شما کنکور  69که برخالف 69ها،

شما استرس و دغدغه و ساعت مطالعه و  ....تازه شروع شده

راجب آزمون کنکور  69و درس زیست شناسی
سواالت کنکور امسال از بعضی جهات دارای خالقیت و نوآوری در طرح تست بود و در بسیاری از موارد ،نیز روتین و نرمال و
قابل پیش بینی و انتظار!

آزمون های سال تحصیلی گذشته لیموترش برگزار شد و االن با افتخار تطابق سواالت رو برای شما آماده کردیم.
کی فکرش رو میکرد یه آزمون آزمایشی مثل لیموترش بتونه شباهت اینچنینی به کنکور سراسری  69داشته باشه؟

جالب براتون بگم خیلیها بعد کنکور میان میگن من فالن تست رو پیش بینی کرده بودم ،خب فقط پیش بینی یه تست دردی رو دوا نمیکنه

وقتی تطابق کنکور رو با آزمونهای امسال لیموترش نگاه میکنید ،باالی  %69سواالت کنکور با نکات آزمون و درسنامههای

جامع پاسخنامه قابل حله (تو گفتار شبیه تبلیغات تلگرامه ولی باید بدونید این گفته واقعیت محضه!)
مطمئنم بعد از دیدن تطابق سواالت و آزمون ما با کنکور  69پیش خودتون میگید ،شما طراح کنکور هستید یا توی تیم طراح
بودید قبال و یا هر فکری از این قبیل...
اینجا دوست دارم رو راست حرف بزنیم ،دوستان گلم ،آقای دکتر و خانوم دکتر آینده
توی آزمون های لیموترش ،طراحان تموم سعی و تالششون اینه با بررسی کنکور گذشته و آنالیز اون و به کار بردن ایده جدید و
استفاده از ادبیات کنکور ،خودشون رو جای طراح بذارن و تستهای احتمالی رو پیش بینی کنند ،که خب خداروشکر توی این کار
تا به حال موفق و سربلند بودند.

شما عزیزی که برای درس زیستت به درصد خوب فکر میکنی ،امسالت رو با لیموترش برو جلو و مطمئن باش کسب بهترین
نتیجه برای شما توی زیست کنکور  69دور از انتظار نیست.

اما تا یادمون نرفته راجب امسال و برنامههای ویژه ای که برای کنکور  69داریم براتون بگیم :

اگر میخواید با زیست شناسی لیموترش به هدفت که پزشکی هست برسی بدون که امسال خدمات ما کامال متفاوت با بقیه
جاهای مشابه

هرگونه سواستفاده غیرمجاز از سواالت و پاسخ نامه بدون اجازه گروه آموزشی لیموترش شرعا حرام بوده و پیگرد قانونی دارد.
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آزمون زیست شناسی لیموترش

مقدمه تحلیل

تطابق با کنکور 69

فعالیتهای ویژه لیموترش :
 )1امسال قبل از هر آزمون پیش آزمون ویژه داریم
 )2کارنامه کشوری به همراه تراز و رتبه
 )3داشتن بیشترین جامعه آماری (حضوری و آنالین) که ان شاء اهلل مثل بقیه موسسات دیگه مشابه ما دروغ نیس 
 ) 4مشاوره رایگان برای هر دو هفته آزمون بعدی ( یه چیز متفاوت)
 )5مهم ترین ویژگی آزمون های امسال لیموترش
اختصاص پنل کاربری ویژه (چیزی شبیه پنل شما در کانون قلم چی) با کلی امکانات جالب و متنوع
 )6از همه مهم تر امسال جشنواره آزمون زیست شناسی لیموترش داریم برای هر سه مقطع کنکور و یازدهم و دهمم بما کلمی
جایزه هر دوماه
 )7جشنواره طالیی خود لیموترش با یه سری جوایز نفس در انتهای سال که خواهید که چیا قرار برنده بشید
 )8ارائه جزوات یکی از بهترین مدرسین زیست شناسی استاد شاکری به صورت هدیه برای کسانی که توی آزمونهما شمرکت
کنند.
 )9بزودی راه اندازی یک ربات پرسش و پاسخ با امکان عالی ( به صورت کامال رایگااان بدون یه تومن هزینه) تازه یمادتم باشمه
پاسخگوی سواالت شما قطعا رتبه برترها و اساتید زیست شناسی لیموترش هستندو
 )11دیگه بازم چی میخوای دوست گلم هااا
از ابتدای مرداد با سایتی جدید هم در خدمتون هستیم و ثبت نام رو استارت میزنیم.
فقط تا دیر نشده ،بهتره با لیموترش همراه بشی
لیموترش در تابستون امسال  5مرحله آزمون زیست شناسی ویژه کنکور  69به طور کامال رایگان با جوایز ارزنده برگزار
میکنه!!
حاال خودت میدونی دوست گلم که حاضری تا ته راه کنکور  69رو با ما بیای یا نه 
منتظرت هستیم.

تموم دوستانی که پارسال در لیموترش بودن می تونن برای همکاری با گروه ما ( در هر زمینه که توانایی دارند) با
تلگرام  https://t.me/azmoon_limootoorshیا شماره تماسهای  72907502090و یا شمارههای ثابت
 70906061102یا  70906700060تماس بگیرند.

Limootoorsh.com
هرگونه سواستفاده غیرمجاز از سواالت و پاسخ نامه بدون اجازه گروه آموزشی لیموترش شرعا حرام بوده و پیگرد قانونی دارد.
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گروه آموزشی لیموترش

سالم دوست خوبم ،آمادهای آزمون رو شروع کنیم ،چندتا سوال اول سخته سعی کن اول کار ردشون کنی!!!
 - 1چند مورد زیر میتواند متن را به درستی تکمیل نماید؟
بعد از ورود آلرژن تکراری به بدن.................... ،
الف ـ سلولهای خاطره مقدار زیادی پادتن میسازد.
ب ـ سطح نوعی پادتن خاص در خون افزایش مییابد.
ج ـ اتصال پادتن به سطح ماستوسیت مانند قبل ادامه خواهد یافت.
د ـ تعداد ائوزینوفیلهای خون و نفوذپذیری مویرگها افزایش مییابد.
1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

 - 2نمیتوان گفت در مراحل مختلف بروز آلرژی هرگاه آلرژن برای  .................بار وارد بدن شود ،به طورحتم ....................
 )1دومین – اتصال پادتن به سطح ماستوسیتها همانند قبل ادامه خواهد یافت.
 )2نخستین – هر سلول فاقد گیرنده آنتیژنی در حضور یون کلسیم اگزوسیتوز انجام میدهد.
 )3دومین – در پی کاهش سطح انرژی ماستوسیتها ،میزان ذخایر هیستامینی کاهش مییابد.
 )4نخستین – ایجاد سلولهایی با قابلیت تقسیم و تمایز همانند قبل صورت میگیرد.
 - 3در یک انسان بالغ ،هر سلول موجود در خون که توانایی  ....................را دارد ،میتواند .....................
 )1تولید ماده ی ضدانعقاد خون  -دارای حرکت آمیبی شکل باشد.
 )2عبور از منافذ مویرگ  -پیوسته بین خون و لنف درگردش باشد.
 )3استقرار درگرههای لنفاوی – در خطوط دفاع غیراختصاصی بدن نقش داشته باشد.
 )4تقسیم سلولی  -پس ازکسب گیرندهی آنتی ژنی ،وارد خون شود.
 - 4چند مورد متن زیر را به درستی تکمیل مینماید؟
همهی لنفوسیتهایِ بالغ در خون یک فرد سالم.................... ،
 توانایی شناسایی سلولهای خودی از بیگانه را دارند.

 به طور مستقیم از تقسیم سلولهای بنیادی مغز استخوان ایجاد شدهاند.
 قدرت فاگوسیتوز سلولهای ذرهخوار را افزایش میدهند.

 توانایی عبور از منافذ موجود در دیوارهی مویرگهای خونی را دارند.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 - 5کدام عبارت ،در مورد پاسخ ایمنی سلولی طی برخورد دوم در انسان صحیح است؟
 )1تعداد سلولهای  Tکشنده و قدرت فاگوسیتوز آنها در بافتهای لنفی افزایش مییابد.
 )2با تولید تعداد زیادی لنفوسیت  Tخاطره ،مقدار پرفورین ترشح شده از آنها افزایش مییابد.
 )3ترشح پرفورین همانند قبل ادامه داشته و سرعت شناسایی سلولهای آلوده به ویروس افزایش مییابد.
 )4پادتنهای ترشح شده با اتصال به ویروسها ،گردش نوتروفیلها را بین خون و لنف افزایش میدهند.
دیدی سواالش سخت بود ،بهتره ،به سواالی بعدی با دقت جواب بدی ،مطمئنم میتونی از پسشون بربیای
 - 6همهی گلبولهای سفیدی که ....................
 )1با سلولهای سرطانی مبارزه میکنند ،پروتیئنهای دفاع اختصاصی را سنتز میکنند.
 )2توانایی تمایز به سلولهای دیگری را دارند ،دارای گیرنده آنتیژنی اختصاصی هستند.
 )3فقط از سلولهای بنیادی مغز استخوان ایجاد میشوند ،کمتر از ماکروفاژها عمر میکنند.
 )4در بافتهای لنفی فعالیت میکنند ،به صورت اختصاصی با عوامل بیماریزا مقابله میکنند.
 - 7در بدن یک فرد سالم ،همهی پروتیینهایی که ....................
 )1اتصال به عوامل بیماریزا را به طور اختصاصی انجام میدهند ،توسط شبکه آندوپالسمی زبر ساخته میشوند.
 )2توانایی تخریب غشای پالسمایی را دارند ،در دفاع غیراختصاصی فعالیت میکنند.
 )3مبارزه علیه عامل بیماری هپاتیت را برعهده دارند ،از لنفوسیت  Tکشنده ترشح میشوند.
 )4توسط دستگاه غشایی درونی سنتز میشوند ،به صورت فعال درون سلول یافت میگردند.
 - 8هیستامین ترشح شده از سلولهای  ....................نمیتواند باعث  ....................شود.
 )2آسیب دیده – بروز عالئم آلرژی
 )1بافتی – بروز عالئم التهاب
 )4ماستوسیت – افزایش نفوذ پروتئینهای پالسما به بافت
 )3خونی – افزایش نفوذپذیری مویرگها
صفحه 1
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دوتا سوال بعدی مقایسه ست ،خیلی سخت نیس ها ،به چیزی که بلدی اطمینان کن و دنبال نکته خاص نگرد!
 - 9در طی پتانسیل عمل در مرحلهی باال رو  ....................مرحلهی پایینرو ....................
 )1مانند  -پمپ سدیم-پتاسیم در جهت شیب غلظت گروهی از یونها را مبادله میکند.
 )2برخالف  -نفوذپذیری غشای نورون به یون سدیم بیشتر از یون پتاسیم است.
 )3مانند  -مقدار یون سدیم درون نورون رو به افزایش و مقدار پتاسیم رو به کاهش است.
 )4برخالف  -همواره مقدار اختالف پتانسیل درون نورون رو به افزایش است.

 - 10نازکترین بخش پردهی مننژ  ....................خارجیترین الیهی مننژ ....................
 )2برخالف  -دارای ساختارهای مشابه تار عنکبوت است.
 )1همانند  -گلبولهای قرمز از رگ خارج میشود.
 )4برخالف  -با سختترین نوع بافت پیوندی در تماس میباشد.
 )3همانند  -متعلق به بافتی با فضای بین سلولی فراوان است.
 - 11کدام گزینه زیر ،عبارت را به طور نامناسب کامل مینماید؟
با فرض صدمه دیدن بخش مورد سؤال در شکل فرضی در دختری  17ساله.................... ،
 )2ممکن است حجم هوای مرده در شخص کاهش یابد.
 )1میتوان گفت تعداد ضربان قلب در فرد افزایش مییابد.
 )4احتماالً در انتقال پیام عصبی از مغز به نخاع اختالل رخ میدهد.
 )3میتواند در تنظیم فعالیتهای بدن مشکل بروز کند.
دوتا سوال بعدی مروبط به مغز گوسفند اگر نخوندی سریع ازش رد شو برو سواالتی بعدی!
 - 12در طی تشریح و بررسی مغز گوسفند ،محل قرار گیری  ....................در بخش  ....................است.
 )1مجرای سیلویوس – جلویی مغز میانی
 )3اپی فیز – جلویی فضای بطن سوم مغز

 )2برجستگیهای چهارگانه – باالتر از بصل النخاع
 )4هیپوتاالموس – پایینتر از پل مغزی

 - 13کدام گزینه عبارت زیر را به طور نامناسب کامل مینماید؟
تصویر فرضی روبهرو مربوط به مغز گوسفند است .بخش مورد سؤال در انسان.................... ،
 )1همانند مثلث مغزی رابط بین دو نیمکرهی مخ میباشد.
 )2مجموعهای از زائدههای تعداد زیادی سلول عصبی میباشد.
 )3پیامهای حرکتی را مستقیماً به درون مغز میانی ارسال میکند.
 )4دارای سلولهایی با قابلیت عایق کردن رشتههای عصبی میباشد

 - 14در یک فرد بالغ ،در صورت بروز تخریب غالف میلین بر اثر بیماری  MSدر  ....................دچار اختالل میگردد.
 )2نیمکرههای مخچه ،ایجاد پیام حرکتی برای انقباض عضالت
 )1مراکز یادگیری مغز ،پردازش اطالعات حسی و حرکتی
 )4نیمکرههای بزرگترین بخش مغز ،فرآیند تکلم و واژه سازی
 )3بخشهای نخاع ،هدایت یک طرفه پیام در ریشه شکمی
 - 15در دستگاه عصبی مرکزی یک فرد بالغ ،هنگامیکه  ....................میشود ،قطعاً  ....................میگردد.
 )1ناقل عصبی به گیرندهی خود متصل  -سلول پس سیناپسی مهار
 )2پیام عصبی به نورون پس سیناپسی منتقل  -نفوذپذیری غشای نورون دچار تغییر
 )3پیام عصبی به انتهای آکسون ارسال  -ناقل عصبی سنتز و ترشح
 )4اختالف پتانسیل سلول پس سیناپسی بیشتر  -سلول مذکور تحریک
چهار تا سوال بعدی مروبط اگر میخای بزنی ،باید یاد بگیری به کلیات توجه کنی ،گزینهای که همیشه صدق میکنه رو انتخاب کن لطفا!
 - 16به طور معمول همهی لیپیدهایی که  ..................دارند ،میتوانند ..................
 )1در غشای سلول گیاهی حضور – در شبکهی آندوپالسمی صاف دارای آنزیمهای تولیدکننده باشند.
 )2ساختار مشابه مولکول کلسترول – ذخیرهی انرژی را درسلولها انجام دهند.
 )3نقش عایق در برابر گرما یا سرما – ساختار پلیمری از اسیدهای چرب تشکیل دهند.
 )4مولکول گلیسرول در ساختمان خود – با جذب هیدروژن ،اشباع گردند.
 - 17در سلولهای بافت  ................هر سلولی ................
 )1انسانی – که تحت تاثیر انتقال دهنده عصبی قرار دارد ،توانایی هدایت پیام عصبی را دارد.
 )2گیاهی – با دیواره غیریکنواخت به منظور ایجاد دیواره نیازمند انواعی از پلیساکاریدها است.
 )3گیاهی – که ماده چوب در دیواره دومین آن رسوب کرده است ،فاقد واکنشهای متابولیسمی است.
 )4انسانی – با توانایی تولید انرژی زیستی درون سلول ،دارای دستگاه غشایی درونی است.
 - 18در یک فرد بالغ در تولید همهی .................
 )1هورمونها ،شبکه آندوپالسمی زبر نقش دارد.
 )3پلیپپتیدها ،واحدهای یکسانی به هم متصل میشوند.

 )2آنزیمها ،بخشی از مراحل تولید در شبکه آندوپالسمی طی میشود.
 )4آنزیمهای گوارشی ،دستگاه غشایی درونی شرکت دارد.

برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  79به سایت لیموترش مراجعه کنید.
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 - 19در یک سلول عصبیِ انسان بالغ ،همهی پروتئینهای ساختاری که در درون هسته فعالیت میکنند................ ،
 )2در محل فعالیت خود تولید میشوند.
 )1سبب پایداری پوشش هسته میگردند.
 )4طی فعالیت آنزیم سازندهی خود ،سنتز میشوند.
 )3در فشرده سازی مادهی ژنتیک نقش دارند.
 - 20با توجه به شکل مقابل ،بخش شمارهی ................
 ،4 )1با چوبی شدن آن ،قطعا پروتوپالسم از بین میرود.
 ،3 )2معموال با مشارکت دو سلول مجاور ایجاد میگردد.
 ،2 )3در سلولهای گیاهیِ فاقد متابولیسم یافت میشود.
 ،1 )4نسبت به سایرین به غشای پالسمایی نزدیکتر است.
 4تا سوال بعدی وقتگیره ها ،ازشون ردشو برو بعدیا که خیلی راحت تر هستن!
 - 21چند مورد زیر عبارت زیر را به نادرستی تکیمل مینماید؟
در جانداری که تردیکودینا از آن تغذیه میکند ،هر عاملی که در  ................نقش دارد ،میتواند ................
 چسپیدن به سطوح – شانس بقای جاندار را افزایش دهد.
 حفاظت – از بلعیده شدن توسط فاگوسیتها جلوگیری کند.
 حرکت – دارای ژن رمزکننده در  DNAاصلی سلول است.
 برقراری ارتباط سیتوپالسمی – در غشای پالسمایی یافت شود.
1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

 - 22در سلولهای موجود دیوارهی سرخرگها ،هر واکنش دهنده زیستی که  ................قطعا ................
 )1در انتقال فسفات به مولکول  ADPنقش دارد – در غشای پالسمایی سلول قرار گرفته است.
 )2درون هسته فعالیت میکنند – ژن آن توسط  RNAپلی مراز  ІІرونوشت برداری میشود.
 )3درون سیتوپالسم فعالیت دارند – طی ترجمه درون ساختاری بدون غشا سنتز میشود.
 )4به کمک شبکه های آندوپالسمی زبر ساخته میشوند – با اگزوسیتوز از سلول خارج میگردد.
 - 23در سلولهای برونریز پانکراس انسان ،هر اندامکی که  ...............را برعهده دارد ،نمیتواند ...............
 )1فرآیند غشاء سازی – در گسترش دستگاه غشایی درونی موثر باشد.
 )2تولید قویترین آنزیمهای گوارشی – گوارش درون سلولی را انجام دهد.
 )3فرایند وقوع اخرین تغییرات شیمیایی – وزیکولهای ترشحی دریافت کند.
 )4نشانهگذاری پروتیئنهای ترشحی – درون سیتوپالسم گسترش زیادی یافته باشد.
 - 24در ارتباط با فرآیند غشاسازی در شبکهی آندوپالسمی سلولهای پوست انسان ،چند مورد درست بیان شده است؟
آنزیمهای موجود در شبکهی آندوپالسمی صاف فسفولیپیدهای سلول را میسازد )1( .فسفولیپیدهای ساخته شده توسط شبکهی
آندوپالسمی صاف به شبکهی آندوپالسمی زبر انتقال مییابد )2( .شبکهی آندوپالسمی زبر پروتئینهایی به فسفولیپیدهای
ارسالی از شبکهی آندوپالسمی صاف اضافه میکند )3( .قسمتی از غشای ساخته شده توسط شبکهی آندوپالسمی زبر ،به دیگر
اندامکها فرستاده میشود)4( .
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
چهار تا سوال بعدی مروبط اگر میخای بزنی ،باید یاد بگیری به کلیات توجه کنی ،گزینهای که همیشه صدق میکنه رو انتخاب کن لطفا!
 - 25فراوانترین و متنوعترین مولکولهای آلی بدن که نقش  ................دارند ،لزوما ................
 )1آنزیمی – فعالیتی اختصاصی را در درون سلول انجام میدهند.
 )2ساختاری – توسط ریبوزومهای آزاد درون سیتوسل سنتز میشوند.
 )3پیک شیمیایی – در سلول هدف دارای گیرندهی اختصاصی هستند.
 )4دفاعی – از گلبولهای سفید شرکتکننده در دستگاه ایمنی ترشح میشوند.

 - 26در فرآیند انتقال فعال همانند ...............
 ) 1انتشار تسهیل شده ،با افزایش اختالف غلظت ،انرژی بیشتری صرف میشود.
 )2اگزوسیتوز ،ورود مواد مورد نیاز به داخل سلول با مصرف  ATPانجام میگیرد.
 )3اسمز ،عبور مواد وابسته به فعالیت پروتئینهای سراسری غشای پالسمایی است.
 )4انتشار ساده ،مولکولهای  O2و  CO2توانایی عبور از عرض غشا را دارند.
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 - 27سلولهای انواع بافتهای پوششی ................
 )1موادی نرم و لزج و چسبنده را ترشح میکنند.
 )3در زیر خود ساختار غشای پایه را دارند.
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 )2به طور پی در پی تقسیم میشوند.
 )4در جهت محافظت از سلولهای زیرین خود عمل میکنند.

 - 28سلولهای بافت پوشاننده بخش خارجی هر عصب نخاعی .................
 )2رشتههای االستیک را درون سیتوپالسم خود سنتز میکنند.
 )1بر روی ساختار غشای پایه قرار گرفتهاند.
 )4دارای فضای بین سلولی اندکی هستند.
 )3غالف میلین اطراف آکسون را تولید میکنند.
 - 29کدام عبارت زیر ،متن را به طور نامناسبی کامل مینماید؟
در جانورانی که دارای چهار نوع بافت اصلی هستند.................. ،
 )1حرکات بدن توسط سه نوع بافت ماهیچهای ممکن میگردد.
 )2سطوح داخلی و خارجی بدن توسط بافت پوششی در بر گرفته شده است.
 )3سلولهای موجود در بافت عصبی ،همگی ناقل عصبی را سنتز میکنند.
 )4مادهی زمینهای در بافتهای پیوندی ،توسط سلولهای آن تولید میشود.
 - 30هر سلول گیاهی که دارای  .................است قطعا ................
 )1دیوارهای با ضخامت نابرابر – رشد ،با افزایش غیرقابل برگشت ابعاد سلول همراه است.
 )2نقش استحکامی – فاقد توانایی تبدیل انرژی نورانی به انرژی شیمیایی است.
 )3پروتوپالست زنده – ژنهای رمزکنندهی کوتیکول را دارد.
 )4توانایی تقسیمشدن – مواد زنده در ساختار النهای آن از یافت میگردند.
اگر فقط زیست  1و  2رو داری جواب میدی ،لطفا برگرد و اگر میتونی سواالتی که اولش گفت ازشون رد شو و بذار آخر رو با دقت و حوصله بزن!
 5تا سوال بعدی مربوط اگر میخای بزنی ،باید یاد بگیری به کلیات توجه کنی ،گزینهای که دام داره رو سمتش نرو لطفا! (چی تو  DNAو  RNAهست مهمه)
 - 31در عامل بیماری کزاز طی مرحله ..................
 )1شروع رونویسی ،پروتئینهای فعالکننده ،عوامل رونویسی متصل به راه انداز را فعال میکنند.
 )2پایان ترجمه ،آنزیمی پیوند بین آخرین  tRNAو پلیپپتید تازه تشکیل شده را هیدرولیز میکند.
 )3اول رونویسی ،نوعی واکنشدهنده زیستی به صورت اختصاصی پیوند هیدروژنی بین دو رشته  DNAرا میشکند.
 )4آغاز ترجمه tRNA ،آغازگر در محل فعالیت آنزیم تشکیل دهنده پیوند پپتیدی ،با رمز آغاز جفت میشود.
 - 32با توجه به شکل مقابل ،بخش مشخص شده با شماره  ..................میتواند در مرحلهی ..................
 - 2 )1پایان ترجمه ،در جایگاه آمینواسیدی شکسته شود.
 - 3 )2سوم رونویسی ،توسط  RNAپلیمراز  ІІسنتز شود.
 - 4 )3آغاز ترجمه ،با توالی ضدرمز  ،AUGپیوند تشکیل دهد.
 - 1 )4ادامهی ترجمه ،متیونین را وارد جایگاه  Aکند.

 - 33در قارچ نوروسپوراکراسا ،محل  ..................با جایگاه  ..................یکسان است.
 )1تشکیل پیوند بین دو آمینواسید – شکستهشدن پیوند بین مونومرهای  mRNAاولیه
 )2تشکیل پیوند بین مونومرهای  DNAهستهای و کدون  -فعالیت نوعی مولکول زیستی برای تولید پیوندپپتیدی
 )3تشکیل پیوند بین رونوشتهای اگزون برای تشکیل  mRNAبالغ  -تشکیل پیوند بین مونومرهای  mRNAاولیه
 )4شکسته شدن پیوند بین آمینو اسید و  – tRNAهیدرولیز پیوند بین مونومرهای  mRNAاولیه
 - 34در همهی جاندارانی که انواعی از RNAها درون سیتوسل فعالیت میکنند.................. ،
 )1رونوشت جایگاه آغاز رونویسی ،در همهی RNAهای اولیه یافت میگردد.
 )2رونویسی از ژن رمزکننده هر نوع  RNAپلیمراز ،توسط  RNAپلیمراز  ІІصورت میگیرد.
 )3تنها رونوشتهای اگزون موجود در هر RNAی سنتز شده ترجمه میگردد.
 )4تنظیم بیان ژنها توسط پروتیئن مهارکننده امکان پذیر است.
 - 35به طور معمول درون سلول زنده ،کدون پایان ترجمه همواره ..................
 )2با توالی  ACTپیوند هیدروژنی تشکیل میدهد.
 ) 1در رونوشت اگزون وجود دارد.
 )4طی وقوع اخرین جابهجایی وارد جایگاه  Aریبوزوم میشود.
 )3دارای چندین آنتیکدون مخصوص به خود است.
 5تا سوال بعدی واقعا سخت و وقت گیره ،پس حواست باشه ،چند موردیها رو آخر سر بزن تا وقتت هدر نره ،تستها رو شانسی نزنی ،به ضررت میشه!
برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  79به سایت لیموترش مراجعه کنید.
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 - 36چند عبارت زیر متن را به نادرستی کامل مینماید؟
به طور معمول ،در سلولهای پوششی مری طی مرحله ..................
 دوم رونویسی ،آنزیم  RNAپلیمراز مستقیما پیوند فسفودی استر بین دو رشته را میشکند.
 سوم رونویسی برخالف مرحلهی دوم میتوان شکسته شدن پیوند هیدروژنی را مشاهده کرد.
 آغاز ترجمه ،پس از تکمیل ساختار ریبوزوم ،میتوان  tRNAو آمینواسیدهای متصل به آن را مشاهده کرد.
 ادامهی ترجمه ،تنها در یکی از دو قسمت ریبوزوم ،قادر به مشاهده پیوند پپتیدی خواهیم بود.
 )1چهار مورد

 )2سه مورد

 )4یک مورد

 )3دو مورد

 - 37در کپک نورسپورا کراسا ،طی فرآیندی بخشی از مولکول  DNAبه عنوان الگو قرار میگیرد ،درحالتی که ..................
میتوان  ..................را انتظار داشت.
 )1یکی از رشته ها الگو باشد  -تولید رشته پلینوکلئوتیدی حاوی رونوشت چند ژن
 )2هر دو رشته الگو باشند  -تولید محصولی دارای جایگاه پایان رونویسی
 )3یکی از رشته ها الگو باشد  -تولید محصولی که لزوما درای پیوند هیدروژنی
 )4هر دو رشته رشته الگو باشند  -ویرایش در رشته الگو
 - 38چند مورد عبارت زیر را به طور صحیحی تکمیل میکند؟
گروهی از مواد آلی مورد استفاده در محیطهای کشت غنی شده توسط بیدل و تیتوم ،در انسان . .................
الف ـ در طی فرایند ساختن گلبول قرمز کاربرد دارد.
ب ـ موجب تسهیل اتصال آنزیم به پیش ماده میگردد.
ج ـ توسط  rRNAدر ساختار درشت مولکول زیستی قرار میگیرد.
د ـ به منظور انتقال پیام عصبی از پایانهی آکسون ترشح میشود.
3 )3
2 )2
1 )1

4 )4

 - 39در ریبوزومهای فعالِ سلولهای یوکاریوتی ................. ،آخرین ................. tRNA
 )1پس از ورود – به جایگاه  ،Aهمزمان آخرین حرکت ریبوزوم صورت میگیرد.
 )2قبل از خروج – از جایگاه  ،Pشکستن پیوند در جایگاه دیگر مشاهده میگردد.
 )3قبل از ورود – به جایگاه  ،Pآخرین پیوند پپتیدی در ریبوزوم سنتز میشود.
 )4پس از خروج – از جایگاه  ،Aپیوند آمینواسید و  tRNAدر جایگاه  Pشکسته میشود.
 - 40چند مورد عبارت زیر را به طور صحیحی تکمیل میکند؟
در طی ایجاد ساختار پر مانند در سلول تخم یک دوزیست.................. ،
الف ـ به واسطهی فعالیت انواعی از آنزیمها مقدار نوکلئوتیدهای آزاد سلول رو به کاهش میباشد.
ب ـ گروهی از RNAپلیمرازها با آغاز رونویسی از بخش میانی ژن به جایگاه پایان رونویسی نزدیکتر هستند.
ج ـ تعداد زیادی از RNAپلیمرازها با استفاده از رشتههای الگو مقدار فراوانی RNAی یک نوع میسازنند.
د ـتشکیل پیوند هیدروژنی بین بازهای مکمل نوکلئوتیدها ،توسط RNAپلیمراز انجام میشود.
ه ـ به ازای هر رشتهی ریبونوکلئوتیدی یک RNAپلیمراز بر روی ژن دارای فعالیت رونویسی است.
4 )1

3 )2

2 )3

1 )4

این اولین آزمونه وتا آخر سال و کنکور هنوز خیلی مونده ،لزومی نداره نگران باشی ،مهم تالش توئه ،می دونم از پسش برمیای دوست گلم
با هم از پسش برمیاییم ،این سبک جدید که ما پیش گرفتیم بهت تست زدن و نحو برخورد با تستها رو یاد میده ،چیزی که باید حتما تا کنکور یاد بگیری
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